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ঢাকা িহানগরী ও তৎেংিগ্ন পার্শ্ববতী এিাকার যানিট খ্রনরেপ্টন ও পখ্ররপ্টবশ উন্নয়প্টন অতযাধুখ্রনক গণপখ্ররবহন খ্রহপ্টেপ্টব ৬(ছয়) টি 

সিপ্টট্রাপ্টরি েিন্বপ্টয় Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) এর আওতায় সিাট ১২৮.৭৪১ খ্রকপ্টিাখ্রিটার 

(উড়াি ৬৭.৫৬৯ খ্রকপ্টিাখ্রিটার এবং পাতাি ৬১.১৭২ খ্রকপ্টিাখ্রিটার) দীর্ ব ও ১০৪টি সস্টশন (উড়াি ৫১টি এবং ৫৩টি) খ্রবখ্রশষ্ট একটি 

শখ্রিশািী সনটওয়াকব গপ্টড় সতািার খ্রনখ্রিত্ত েরকার খ্রনপ্টনাি েিয়াবদ্ধ কি বপখ্ররকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ কপ্টরপ্টছ। 

 

েিয়াবদ্ধ কি বপখ্ররকল্পনা ২০৩০ 

 

ক্রি এিআরটি িাইপ্টনর নাি পয বায় েম্ভাব্য েিাখ্রির োি ধরণ 

১. এিআরটি িাইন-৬ প্রথি ২০২৪ উড়াি 

২. এিআরটি িাইন-১ 

খ্রিতীয় 

২০২৬ 

উড়াি ও পাতাি 

৩. এিআরটি িাইন-৫: নদ বান ব রুট ২০২৮ 

৪. এিআরটি িাইন-৫: োউদান ব রুট 

তৃতীয় ২০৩০ ৫. এিআরটি িাইন-২ 

৬. এিআরটি িাইন-৪ উড়াি 

  

এ সময়াবদ্ধ কম েপররকল্পনা অনুসরদণ ২০.১০ রকদলারমটার েীর্ ে বাংিাপ্টদপ্টশর প্রথি উড়াি সিপ্টট্রাপ্টরি বা MRT Line-6 এর খ্রনি বাণ 

কাি পুপ্টরাদপ্টি এখ্রগপ্টয় চিপ্টছ। ২০২৬ োপ্টির িপ্টে কিিাপুর সথপ্টক খ্রবিানবন্দর পয বন্ত ১৯.৮৭২ রকদলারমটার পাতাি এবং নতুন বািার 

সথপ্টক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডপ্টপা পয বন্ত ১১.৩৬৯ রকদলারমটার উড়াি সিাট ৩১.২৪১ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব ও ২১টি সস্টশন খ্রবখ্রশষ্ট MRT Line-1 

রনম োদণর লদযয Detailed Design এর কাি চিিান। কিিাপুর সথপ্টক খ্রবিানবন্দর রুপ্টটই বাংিাপ্টদপ্টশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড 

সিপ্টট্রাপ্টরি খ্রনখ্রি বত হপ্টত যাপ্টে। ২০২৮ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি সিপ্টট্রাপ্টরপ্টির েিন্বপ্টয় ২০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: 

Northern Route-এর Detailed Design, Tender Assistance and Construction Supervision-এর িন্য 

খ্রনপ্টয়াখ্রিত পরািশ বক প্রখ্রতষ্ঠান গত ১২ আগস্ট ২০২০ তাখ্ররখ হপ্টত কাি শুরু কপ্টরপ্টছ। ২০৩০ সাদলর মদে উড়াি ও পাতাি সিপ্টট্রাপ্টরপ্টির 

েিন্বপ্টয় ১৭.৪০ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-5: Southern Route-এর পরািশ বক প্রখ্রতষ্ঠান খ্রনপ্টয়াগ চূড়ান্ত পয বাপ্টয় রপ্টয়প্টছ। এ্কই 

সমদয়র মদে G2G রভরিদত PPP পদ্ধখ্রতপ্টত MRT Line-2 রনম োদণর লদযয গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তাখ্ররখ খ্রনপ্টয়াখ্রিত পরািশ বক 

প্রখ্রতষ্ঠান Full Scale Study (FSS) শুরু কপ্টরপ্টছ। ২০৩০ োপ্টির িপ্টে কিিাপুর সথপ্টক নারায়ণগঞ্জ পয বন্ত সরিওপ্টয় ট্রযাপ্টকর পার্শ্ব 

খ্রদপ্টয় প্রায় ১৬ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব উড়াি সিপ্টট্রাপ্টরি খ্রহপ্টেপ্টব PPP পদ্ধখ্রতপ্টত MRT Line-4 খ্রনি বাপ্টণর উপ্টযাগ প্রখ্রক্রয়াধীন আপ্টছ।  
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MRT Line-1 বা বাংিাপ্টদপ্টশর প্রথি Underground বা পাতাি সিপ্টট্রাপ্টরি 

৩১.২৪১ খ্রকপ্টিাখ্রিটার দীর্ ব MRT Line-1 দুটি অংপ্টশ খ্রবভি। অংশ দুটি হি: খ্রবিানবন্দর রুট (খ্রবিানবন্দর সথপ্টক কিিাপুর) এবং 

পূব বাচি রুট (নতুন বািার সথপ্টক খ্রপতিগঞ্জ খ্রডপ্টপা)। খ্রবিানবন্দর রুপ্টটর সিাট দদর্ বয ১৯.৮৭২ খ্রকপ্টিাখ্রিটার এবং সিাট পাতাি সস্টশন 

েংখ্যা ১২টি। এ রুপ্টটই বাংিাপ্টদপ্টশ প্রথি পাতাি বা আন্ডারগ্রাউন্ড সিপ্টট্রাপ্টরি খ্রনখ্রি বত হপ্টত যাপ্টে। পূব বাচি রুপ্টটর সিাট দদর্ বয ১১.৩৬৯ 

খ্রকপ্টিাখ্রিটার। েম্পূণ ব অংশ উড়াি এবং সিাট সস্টশন েংখ্যা ৯টি। তন্মপ্টে ৭টি সস্টশন হপ্টব উড়াি। নতুন বািার ও যমুনা খ্রিউচার পাকব 

সস্টশনিয় খ্রবিানবন্দর রুপ্টটর অংশ খ্রহপ্টেপ্টব পাতাি খ্রনখ্রি বত হপ্টব। নতুন বািার সস্টশপ্টন Inter-change থাকপ্টব। এ Inter-change 

ব্যবহার কপ্টর খ্রবিানবন্দর রুট সথপ্টক পূব বাচি রুপ্টট এবং পূব বাচি রুট সথপ্টক খ্রবিানবন্দর রুপ্টট যাওয়া যাপ্টব। উভয় রুপ্টটর েকি খ্রবস্তাখ্ররত 

Study, Survey ও Basic Design েম্পন্ন হপ্টয়প্টছ। কপ্টরানা পখ্ররখ্রিপ্টত প্রকপ্টল্পর খ্রনপ্টয়াখ্রিত পরািশ বকগণ Home Office 

Assignment/Home Assignment-এ ৩১ আগস্ট ২০২০ তাখ্ররখ পয বন্ত িাপাপ্টন সথপ্টকই Detailed Design এর কাি করপ্টছন। 

বতেমাদন সদপ্টশ ০৭ (সাত) জন রবদেরশ পরামশ েক প্রকদল্পর Detailed Design কাপ্টি খ্রনপ্টয়াখ্রিত আপ্টছন। ঢাকা ম্যাস র যারপড ট্রানরজট 

লডদভলপদমন্ট প্রদজক্ট (লাইন-১) বা বাাংলাদেদশর প্রথম পাতাল লমদট্রাদরল রনম োণ প্রকল্পটি লসদেম্বর ২০১৯ লথদক রডদসম্বর ২০২৬ 

লময়াদে প্রায় ৫২ হািার ৫৬২ সকাটি টাকা প্রাক্কখ্রিত ব্যপ্টয় অনুপ্টিাখ্রদত হপ্টয়প্টছ। MRT Line-1 এর খ্রডপ্টপা ও খ্রডপ্টপা এপ্টেে কখ্ররপ্টডার 

খ্রনি বাপ্টনর খ্রনখ্রিত্ত নারায়নগঞ্জ সিিার রূপগঞ্জ উপপ্টিিার খ্রপতিগঞ্জ ও ব্রাহ্মণখািী সিৌিায় ৯২.৯৭২৫ একর িখ্রি অখ্রধগ্রহপ্টণর খ্রনখ্রিত্ত 

সিিা প্রশােক, নারায়নগঞ্জ ইপ্টতািপ্টে এিএ সকইে নম্বর-১০/২০১৯-২০২০ রুজু কপ্টরপ্টছন। গত ১৩ আগস্ট ২০২০ তাখ্ররপ্টখ ৪ ধারার 

সনাটিশ িাখ্রর করা হপ্টয়প্টছ। সযৌথ তদন্ত কায বক্রি প্রায় েিাখ্রির পপ্টথ। MRT Line-1 [E/S] কাখ্ররখ্রগখ্রর েহায়তা প্রকপ্টল্পর ২০২০-২১ 

অথ ব বছপ্টরর ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তাখ্ররখ পয বন্ত শুরু সথপ্টক ক্রিপুখ্রঞ্জত অগ্রগখ্রত ৪৫.৮৮%। MRT Line-1 খ্রবখ্রনপ্টয়াগ প্রকপ্টল্পর শুরু সথপ্টক 

ক্রিপুখ্রঞ্জত অগ্রগখ্রত ০.৬৬%।  

  

 

 

 


